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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 13 november 2012 11:21 
Onderwerp: Sommatie d.d. 10 november 2012 aan mr Wensing, advocaat van Van Hoek c.s. 
Aan: c.kooistra@groenewegen.com 
Cc: "Maron Gosens (ORZ Accountants en Belastingadviseurs)" <m.gosens@orz.nl>, EKC 
<a.vanrooij1@chello.nl> 
 
 
 
Geachte Mevrouw Kooistra 
  
Allereerst wil ik u bedanken voor het fijne gesprek. 
Het is allemaal zeer ernstig wat er is gebeurd met mij en mijn vrouw zoals ik u heb uitgelegd. 
  
Hieronder vindt u mijn sommatieverzoek van 10 november 2012 aan advocaat S.A. Wensing. Daarin 
kunt u lezen dat hij de dagvaarding waarop het valselijk vonnis is gebaseerd heeft laten uitgaan aan: 
  
            A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-Oedenrode aan het adres Markt 25-A4. 
  
Daar heb ik nooit gewoond. 
  
Omdat het vonnis onlosmakelijk zit verbonden aan de dagvaarding betekent dat het dubbel vals is.  
  
De heer Wensing heeft daarop nog niet gereageerd. Ik ga hem daarop tuchtrechtelijk aanpakken via 
de Deken van de Orde van Advocaten en strafrechtelijk in Belgie.    
  
Zoals ik u heb uitgelegd heb ik om politieke redenen (door toedoen van de  gemeente Sint-
Oedenrode) op 21 april 2010 moeten vluchten naar Belgie om niet te worden vermoord in navolging 
van Pim Fortuyn. Voor bewijs lees de volgende links en bekijk de video's.  
  
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
  
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php  
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 
  
http://www.ineveen.nl/iv16.htm  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-
aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf 
  
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm 
  
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-
kan-het-niet-gelegen-hebben/ 
  
www.dommeldal.eu 
  
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm 
  

http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
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http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
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http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv (video opening minicamping 
pensionstal Dommeldal door Wieteke van Dort)  
  
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-vriendschap.wmv  (video opening minicamping 
pensionstal Dommeldal)   
  
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-camping-wolbrink.wmv ( video opening minicamping 
pensionstal Dommeldal) 
  
Op 6 mei 2010 (De dag van de moord op Pim Fortuyn) heb ik in Belgie politiek asiel aangevraagd (kan 
ik met aangetekende brieven bewijzen). Vanaf 21 april 2010 heb ik in Belgie veelal in jeugdherbergen 
geslapen. Kan ik bewijzen met betaalde facturen. 
     
Vanaf 21 december 2010 woon ik op het adres Hazendansweg 36A, 3520 in Zonhoven (Belgie) met 
een geldig huurcontract. Vlaams Minister Ingrid Lieten is mijn gebuur en kan ik daarvoor als getuige 
laten oproepen (zie link: http://www.ingridlieten.be/ ). U kunt haar daarover ook opbellen om het 
bevestigd te krijgen.      
 
Dit alles is bij de gemeente Sint-Oedenrode bekend. Dat de gemeente Sint-Oedenrode bewust  haar 
GBA daarop niet heeft aangepast is hun probleem. De feitelijke situatie geldt volgens alle 
jurisprudentie hierop. 
  
Gezien bovengenoemde feiten kunt u alle schade (inclusief mijn schade aan u) kwijt   
aan advocaat Wensing, aan Van den Hoek c.s. en aan de gemeente Sint Oedenrode. Ik wil daarover 
meedenken als u bereid bent om in Belgie te komen praten om te komen tot een oplossing. Dit omdat 
er in Nederland een corrupt arrestatie bevel tegen mij loopt tot 20 september 2015, waarvan u het 
bewijs kunt lezen in de volgende link: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tweede e-mail die ik u heb toegezegd volgt. 
  
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw reactie. 
  
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
  
CC 
Aan mijn vrouw Annelies en mijn accountant. 
  
  
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 10 november 2012 11:44 
Onderwerp: Sommatie tot onmiddellijke intrekking van uw dubbel valselijk opgemaakte dagvaarding in 
kort geding welke u op 13 juli 2012 onder nummer A24120829 en betaling tot alle aangerichte schade 
Aan: wensing@paardenadvocaat.nl, info@paardenadvocaat.nl 
Cc: EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 
 

http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-vriendschap.wmv
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-camping-wolbrink.wmv
http://www.ingridlieten.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
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Van: Ing. A.M.L. van Rooij, 
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 
3520, Zonhoven (België); 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 

 

  
Aan: advocaat mr. S.A. Wensing   
Parallelweg 45 
7741 KA Coevorden 
Tel: 0524-769021 
e-mail: wensing@paardenadvocaat.nl 
e-mail: info@paardenadvocaat.nl 

  
  
  

Zonhoven 10 november 2012 
  
Uw dagvaarding in kortgeding A24120829 
  
Betreft: 

1.     Sommatie tot onmiddellijke intrekking van uw dubbel valselijk opgemaakte dagvaarding 
in kort geding welke u op 13 juli 2012 onder nummer A24120829 op verzoek van F.M. van 
Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens, beiden wonende aan de Hoevensestraat 11 te (5262 
LN) Vught heeft laten betekenen aan A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-
Oedenrode aan het adres Markt 25-A4. 
2.     Sommatie tot betaling van alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. Van Rooij van Nunen, A.A.H. 
van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V. aangerichte materiele 
en immateriële schade, als ook de bij mijn gezin en moeder aangerichte immateriële schade. 

  
  
Geachte Wensing, 
  
U heeft op 13 juli 2012 onder nummer A24120829 op verzoek van F.M. van Hoek en A.M.E. van 
Hoek-Kneepkens, beiden wonende aan de Hoevensestraat 11 te (5262 LN) Vught, te dezer zake 
woonplaats kiezende te (7741 KA) Coevorden door H.H.E. De Bont, als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder werkzaam op het kantoor van C.J.O. Waters, gerechtsdeurwaarder met plaats 
vestiging Arnhem, beiden kantoor houdende te Arnhem aan de Oude Oeverstraat 120a, een 
dagvaarding in kort geding laten betekenen aan (zie bijlage): 
  
            A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-Oedenrode aan het adres Markt 25-A4. 
  

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:wensing@paardenadvocaat.nl
mailto:info@paardenadvocaat.nl
http://www.eurodressage.com/equestrian/content/10-holland-wensing-0-01
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Dit betreft een dubbel valselijk betekende dagvaarding en wel op grond van de volgende feiten: 
  
1

e
 feit van valselijke betekening 

  
A.M.L. van Rooij heeft nooit op het adres Markt 25-A4, 5492 AA te Sint Oedenrode, gewoond. 
  
2

e
 feit van valselijke betekening 

  
A.M.L. van Rooij is al vanaf 1 januari 2011 uitgeschreven uit de gemeente Sint-Oedenrode en heeft 
vanaf die tijd zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. Voor het 
juridisch waterdichte bewijs vindt u in de volgende link bijgevoegd het proces-verbaal bij bindende 
uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met 
een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch: 

  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-
vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf 
  

Op 8 mei 2012, bijna een maand voor het laten uitgaan van uw dubbel valse dagvaarding, hebben 
namens de gemeente Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren mr. A.G. Hendriks en H.A.M. van 
den Berkmortel in de zaak met de nummers: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 tegenover de 
behandelend rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring afgelegd: 
  

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België. Vrouw woont nog in 
Sint-Oedenrode. April 2010 naar België gevlucht, miv 2011 niet meer ingeschreven in 
onze gemeente. 

  
waarop door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummers AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
onherroepelijk is beslist. Ondanks deze wetenschap blijft u volharden in het feit dat uw dubbele valse 
dagvaarding in kort geding welke u heeft laten betekenen aan “A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 
AA) Sint-Oedenrode aan het adres Markt 25-A4.” rechtsgeldig is en u daarmee niet heeft gehandeld 
vanuit een criminele organisatie met het oogmerk ruim € 51.000,- te stelen bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. 
Van Rooij van Nunen, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V. ten gunste van een 
grote criminele organisatie onder aansturing van F.M. van Hoek en A.M.E. Kneepkens, waarvan u als 
advocaat onderdeel uitmaakt. 
  
Als extra bewijs dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 zijn domicilie heeft op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België vindt u in de volgende link bijgevoegd de brief d.d. 
20 augustus 2012 van de griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof in de zaak met als rolnummer: 
5464 gericht aan de familie A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven België. 

  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf 
  
Deze door u opgestelde dubbele valse dagvaarding en het op 13 juli 2012 laten betekenen ervan 
heeft het niet ondertekende op 25 juli 2012 uitgesproken valse vonnis, rolnummer: KGZA 12-468, 
zonder grossestempel en zonder dat A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
daarvan een eensluidend afschrift hebben ontvangen van de rechtbank ’s-Hertogenbosch tot gevolg 
gehad. Omdat dit op 25 juli 2012 uitgesproken valselijke vonnis in kort geding onlosmakelijk zit 
verbonden aan uw dubbele valse dagvaarding betekent dat u als advocaat en het daaraan verbonden 
kantoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alle daaruit voorkomende schade, zowel 
materieel als immaterieel. 
  
Uw dubbele valse dagvaarding die u op 13 juli 2012 heeft laten betekenen heeft tot op heden voor de 
volgende (rechts)personen de volgende enorme schade tot gevolg gehad, welke met de dag oploopt: 

-       Executoriale beslaglegging op de bankrekening van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
bij de SNS-Bank; 
-       Executoriale beslaglegging op het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
-       Executoriale beslagleggingen op Van Rooij Holding B.V. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
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-       Via het Ecologisch Kennis Centrum B.V. executoriale beslaglegging op de privé 
eigendommen van mijn vrouw J.E.M.L. van Rooij van Nunen en daarmee ook op de privé-
eigendommen van A.M.L. van Rooij, waaronder Camping en Pensionstal “Dommeldal”. 
-       Vele hieraan bestede uren door het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. 
van Rooij; 
-       Vele hieraan bestede uren door Camping en Pensionstal “ Dommeldal”, voor deze J.E.M. 
van Rooij van Nunen en A.A.H. van Rooij; 
-       Grote immateriële schade aangericht bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
mijn zoon A.H.H. van Rooij, mijn gezin en moeder. 

  
Gezien de ernst van bovengenoemde door u, zijnde advocaat mr. S.A. Wensing, gepleegde zware 
misdrijven en aangerichte megaschade bij bovengenoemde (rechts)personen, zijn wij voornemens 
daarvan strafaangifte te doen bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle, parket te Brussel. 
Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit sommatieverzoek worden overlegd. 

Gezien de ernst van bovengenoemde door u, zijnde advocaat mr. S.A. Wensing, gepleegde zware 
misdrijven zijn wij ook voornemens om tegen u een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van 
Advocaten met het verzoek om u op grond daarvan per direct uit uw functie als advocaat te ontzetten. 

De hierboven aangekondigde strafaangifte en klacht kunt u voorkomen in geval u vóór uiterlijk 13 
november 2012 uitvoering heeft gegeven aan deze sommatie en heeft beslist: 

1.      dat uw dubbel valselijk opgemaakte dagvaarding in kort geding welke u op 13 juli 2012 

onder nummer A24120829 op verzoek van F.M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens, 
beiden wonende aan de Hoevensestraat 11 te (5262 LN) Vught heeft laten betekenen aan 
A.M.L. van Rooij, wonende te (5492 AA) Sint-Oedenrode aan het adres Markt 25-A4, per 
direct is  ingetrokken; 
2.      dat op 12 november 2012 per e-mail schriftelijk wordt bevestigd dat alle bij A.M.L. van 

Rooij, J.E.M. Van Rooij van Nunen, A.A.H. van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
Van Rooij Holding B.V. aangerichte materiele en immateriële schade, als ook de bij mijn 
gezin en moeder aangerichte immateriële schade zal worden vergoed; 

  
In afwachting van uw beslissing per kerende e-mail op 11 november 2012, verblijven wij; 
  

A.M.L. van Rooij 
Van Rooij Holding B.V. 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

Cc: 

J.E.M. van Rooij van Nunen. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 13 november 2012 11:39 
Onderwerp: Strafzaak Paardenzwendel Van Hoek c.s. 
Aan: c.kooistra@groenewegen.com 
Cc: "Maron Gosens (ORZ Accountants en Belastingadviseurs)" <m.gosens@orz.nl>, EKC 
<a.vanrooij1@chello.nl> 
 
 

Geachte Mevrouw Kooistra 
  
Tegen deze grensoverschrijdende paardenzwendel, drugsmaffia en afvalmaffia  lopen in Nederland 
nog een civiele procedure bij de rechtbank in Eindhoven en twee beklagen artikel 12 Sv  bij het 
Gerechtshof Den Bosch en het Gerechtshof Den Haag. In Belgie is men al bezig met het strafrechtelijk 
onderzoek samen met het Ecologsich Kennis Centrum B.V., en haar werkgever Van Rooij Holding BV 
waarop u in opdracht van die Paardenzwendel executoriaal beslag heeft gelegd. Daarmee zit u 
feitelijk nu al in een strafrechtelijk onderzoek in Belgie. Voor bewijs lees de volgende links.      
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-
procureur.pdf    
  
Wat er allemaal achter zit kunt u lezen in het volgende bericht van No Cancer Foundation te 
Hasselt (www.nocancerfoundation.org)  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2012-artikel-nazi-nederland-ncf.pdf     
  
Graag verneem ik uw reactie hierop.  
  
Met vriendelijke groeten 
  
Ad van Rooij 
  

 
  
  
CC 
Mijn vrouw Annelies en mijn accountant 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2012-ncf-strafaangifte-van-hek-cs-federaal-procureur.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-november-2012-artikel-nazi-nederland-ncf.pdf

